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  مقدمه

1استعدادهاي درخشان
 سرآمدي، تيزهوشي، پرهاي  شناسي زير عنوان كه در مباحث روان 

ي، اجتماعي، اقتصادي و استعدادي، خوش قريحگي و جز آن توصيف شده، به لحاظ تربيت

هاي  پديده جمله  ازيزهوشي و استعدادهاي درخشانت .ز اهميت فراوان استيفرهنگي حا

شناسي و آموزش و پرورش است كه در اوايل قرن بيستم ميالدي  انگيز روان جاذب و شگفت

هوشي سخت مورد توجه برخي از صاحبنظران و هاي  همراه با تهيه و ساخت نخستين آزمون

  .ندپژوهشگران قرار گرفت

شناسي موجب تحوالت   جديد در رواني  چند نظريهپاياني قرن بيستم، ظهورهاي  در دهه

هاي  نظريه .شناسي شد مختلف روانهاي  هصثري در عرؤهاي نافذ و م قابل مالحظه و پژوهش

از يي  هوش هيجاني موج تازهي  در زمينه) 2000 (3آن- و بار) 1997( 2و سالوي ماير

، صنعتي و باليني به وجود شناسي تربيتي مختلف روانهاي   گوناگون را در عرصههاي همطالع

ها براي  از توانشيي  هوش هيجاني را به شكل مجموعه) 2000 (4ماير، سالوي و كاروسو .آورد

شناسي  جديد كه در روانهاي  يگر از ديدگاهديكي  .اند پردازش اطالعات هيجاني تعريف كرده

 5يابي اه خودنظمثر واقع شده است، ديدگؤيادگيري م-دهي-يادي  تربيتي، به ويژه در حيطه

يادگيري خودنظم يافته موجب ) 1990( 7 و دي گروت6از نظر پنتريچ. است) خودگرداني(

افزايش سطح برانگيختگي و درگيري شناختي و در نتيجه بهبود و ارتقاي يادگيري و عملكرد 

  .شود  ميتحصيلي

هايي  پژوهشي   پيشينهي در پژوهشي به مطالعه) 2008 (8در همين رابطه، شپارد و ورنون

 ي هنتيج .پرداختند كه رابطه بين هوش و سرعت پردازش اطالعات را بررسي كرده بودند

 آزمودني نشان داد كه هوش با سرعت 53452 مطالعه با مجموع 172آنان از هاي  تحليل داده

                                                 
1-  talented students 

2-  Mayer & Salovey 

3-  Bar-On 

4-  Caruso 

5-  self-regulation  

6-  Pintrich 

7-  DeGroot 

8-  Sheppard & Vernon 
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 نسبت به سن كودكي و ،دارد؛ همچنين، اين كه در سن جوانيدار  فكر همبستگي معني

  .ت پردازش اطالعات بيشتر استبزرگسالي، سرع

دهي شناختي   بين خودنظمي در پژوهشي به بررسي رابطه) 2008 (1به عالوه، كريستا مايز

دادند كه   مي نفري او را دانشجوياني تشكيل268نيمي از نمونه  .و حل مسائل رياضي پرداخت

دانشجوياني كه اين  .دهي دريافت كرده بودند هاي خودنظم  استراتژيي هايي را در زمينه آموزش

در حل مسائل رياضي با دانشجويان ديگر يي  طور برجستهه ها را دريافت كردند ب آموزش

 2، سولدو، هاردستي و شافرشانسي .ائل را بهتر از گروه ديگر حل كردندستفاوت داشتند و م

ش و تيزهو انآموز دانشاز در پژوهشي به بررسي عملكرد تحصيلي و رواني دو گروه ) 2006(

 ، كه در يك مدرسه درس)آموز عادي  دانش176آموز تيزهوش و   دانش122(عادي 

داري ميانگين تحصيلي   نشان داد كه گروه تيزهوش به طور معنيها هنتيج .خواندند، پرداختند مي

  .و خوداثربخشي باالتري، نسبت به گروه عادي، داشتند

 هوش و خالقيت رابطه وجود دارد و كه بين دارنداتفاق نظر  اًگذشته تقريبهاي  پژوهش

كه در توليد و تحليل عقايد جديد در خالقيت، يك سطح بنيادي از هوش الزم كنند   ميمطرح

روي يك نمونه يي  در مطالعه )2008 (4گيبسون، فولي و پارك ).2007، 3بتي(و ضروري است 

 ي ر رشته عادي كه دي خواندند و يك نمونه  مي موسيقي درسي شتهرتيزهوش كه در 

شناسي مشغول به تحصيل بودند، رابطه بين خالقيت و فعاليت غشاي پيشاني را بررسي  روان

 واگرا با هوش و شخصيت مورد بررسي  تفكر تفكر همگرا وي در اين مطالعه، رابطه .كردند

داري باالتر از گروه   نشان داد كه خالقيت در گروه تيزهوش به طور معنيها هنتيج .قرار گرفت

  .ادي استع

 200 دانشجوي تيزهوش و 200 با شركت ،در پژوهشينيز ) 2006 (5لي و اوزواسكي

 به نفع گروه ،داري را پرداختند و تفاوت معنيآنها  به مقايسه هوش هيجاني ،دانشجوي عادي

 و با آموزان تيزهوش  كه اكثر دانشنمودندگزارش ) 2002 (6گراس و جان .، يافتندتيزهوش

                                                 
1-  Krista Muis  

2-  Shaunessy, Suldo, Hardesty, & Shaffer 

3-  Batey  

4-  Gibson, Folley, & Park  

5-  Lee & Oiszewski 

6-  Gross & John  
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، 2، ساكلوفسكي1شوين .بودندتري  داراي سازگاري مثبت ،خودهاي  به همسن نسبت استعداد،

به بررسي ابعاد روان يي  در پژوهش گسترده) 2006 (5 و كالسترمن4، پاركر3كونكين-ويديفيلد

هاي  آموزان تيزهوش و عادي پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه شايستگي شناختي دانش

تر از  داري بيشتر و پيشرفته  تيزهوش به طور معنيآموزان هيجاني و اجتماعي دانش

  .آموزان عادي است هاي دانش شايستگي

به بررسي رابطه بين ) 2005 (6به عالوه، در پژوهشي چامورو، موتافي و فارنهام

 دانشجوي انگليسي و امريكايي تبار 186 .هاي شخصيتي و ارزيابي از هوش پرداختند ويژگي

لفه از ؤ نشان داد كه چهار مها هنتيج . را تكميل كردند7پيشرفته ريونهاي  مقياس نئو و ماتريس

 ي نژندي و هوش رابطه  رواني لفهؤداشت، اما بين مدار   معنيي مقياس نئو با هوش رابطه

در پژوهش خود، روي دانشجوياني ) 2002 (9 و اكرمن8همچنين، گوف .مشاهده نشددار  معني

 دست يافتند كه بين هوش و شخصيت ها هد، به اين نتيجكه داراي حداكثر ظرفيت هوشي بودن

  .وجود دارددار   مثبت معنيي رابطه

ترين متغيرهايي كه در بروز  عمدهدر اين پژوهش ذكر شده،  هاي همطالعبا توجه به 

بين بروز استعدادهاي  استعدادهاي درخشان سهيم بودند انتخاب شده و به عنوان متغيرهاي پيش

اين متغيرها شامل هوش، هوش هيجاني، شخصيت، خالقيت و  .گرفته شدنددرخشان در نظر 

سنتي و نوين به هاي  در اين پژوهش، سعي شده است تا با تلفيق ديدگاه .خودنظم دهي هستند

استعدادهاي درخشان در سطح دانشجويي پرداخته شود و ابعاد ي  جامع پديدهي  مطالعه

بين موفقيت و شكوفايي  عنوان متغيرهاي پيشگوناگون شناختي، شخصيتي و انگيزشي به 

لذا، اين  .تحصيلي دانشجويان واجد استعدادهاي درخشان مورد بررسي و تحقيق قرار گيرند

  بروز هاي  بين به بررسي متغيرهاي شناختي، انگيزشي و شخصيتي به عنوان پيشپژوهش 
  

                                                 
1-  Schwean  

2-  Saklofske  

3-  Widdifield-Konkin  

4-  Parker  

5-  Kloosterman  

6-  Chamorro, Moutafi, & Furnham  

7-  Raven  

8-  Goff  

9-  Ackerman  
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  .ستاستعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران پرداخته ا
  

  پژوهشهاي  فرضيه
  :شدندزير به محك آزمايش گذاشته هاي  اين پژوهش فرضيهدر 

بين بروز استعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران  هوش شناختي پيش .1

  .است

حل مسئله، خوشبختي، استقالل، تحمل فشار رواني، (هوش هيجاني  هاي مؤلفه .2

نفس، كنترل تكانش، روابط  گرايي، خوشبيني، عزت واقعخودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، 

بروز هاي  بين پيش) پذيري اجتماعي، همدلي و ابراز وجود پذيري، مسئوليت بين فردي، انعطاف

 .استعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران هستند

 و پذيري روان نژندي، برونگرايي، گشاده ذهني، توافق(شخصيت  هاي مؤلفه .3

بروز استعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران هاي  بين پيش) شناسي وظيفه

 .هستند

بروز هاي  بين پيش) پذيري و بسط سيالي، ابتكار، انعطاف(خالقيت  هاي مؤلفه .4

 .استعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران هستند

گيري هدف  گيري هدف دروني، جهت جهت(ري راهبردهاي انگيزشي يادگي هاي مؤلفه .5

بيروني، ارزش تكليف، كنترل يادگيري، خودبسندگي، اضطراب، مرور ذهني، بسط، 

سازماندهي، تفكر انتقادي، توان فراشناختي، مديريت زمان و مكان، تنظيم تالش، يادگيري از 

ان دانشگاه شهيد بروز استعدادهاي درخشان در دانشجويهاي  بين پيش) همساالن و كمك طلبي

 .چمران هستند

هوش هيجاني، شخصيت، خالقيت و  هاي مؤلفه و تركيب خطي هوش شناختي .6

بروز استعدادهاي درخشان در دانشجويان دانشگاه هاي  بين راهبردهاي انگيزشي يادگيري پيش

  .شهيد چمران هستند
 

  روش تحقيق

  ويت گروهي بيني عض پژوهش حاضر يك تحقيق همبستگي است و با هدف پيش
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در  .و دستيابي به معادله مميز طراحي شده است) دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان(

هوش  هاي مؤلفهواقع، به منظور پاسخ به اين سئوال عمده پژوهش، كه آيا هوش شناختي و 

دانشجويان (هيجاني، شخصيت، خالقيت و راهبردهاي انگيزشي يادگيري عضويت گروهي 

 روش آماري تحليل  اين روش تحقيق وكنند، از  ميبيني را پيش) ادهاي درخشانعادي و استعد

  .ه استمميز استفاده شد

  

  گيري جامعه آماري و روش نمونه

 دانشجويان دختر و پسر واجد استعدادهاي درخشان ي  آماري اين پژوهش را كليهي جامعه

 204تعداد  .دهد  ميز، تشكيلو كليه دانشجويان دختر و پسر عادي دانشگاه شهيد چمران اهوا

گيري تصادفي چند   دانشجوي استعداد درخشان به روش نمونه197دانشجوي عادي و 

 119( نفر 401از بين دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان انتخاب و در مجموع يي  مرحله

در اين پژوهش شركت )  پسر استعدادهاي درخشان75 دختر و 122 پسر عادي و 85دختر و 

  .كردند

  

  ابزار پژوهش

  :در اين پژوهش از ابزارهاي زير استفاده شده است
  

  آزمون هوشي كتل  .1

 معروف است براي سنجش هوش عمومي 1كتلي  اين ابزار كه به آزمون فرهنگ نابسته

كتل اين آزمون را در دو  ).1367، ترجمه براهني، 1982آناستازي، (تهيه و ساخته شده است 

 تصوير است، به منظور ارزيابي هوش افراد باالتر از ديپلم، 50 يك حاوي ، كه هرB و Aفرم 

هاي ذهني براي تصدي برخي مشاغل  دانشگاهيان و گزينش كساني كه به دليل برتري توانش

خرده : آزمون استخرده  4هر فرم آزمون داراي  .خاص مورد نياز هستند، طراحي كرده است

  .ها و خرده مقياس شرايط خرده مقياس ماتريسها،  يبند مقياس سريها، خرده مقياس طبقه

                                                 
1-  Cattell  
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ي تيزهوشان و عادي، در پژوهش شهني  ، در نمونهB و Aضرايب همبستگي بين دو فرم 

مطالعات متعدد . دار است  معني>001/0pباشد كه در سطح   مي62/0) 1375(ييالق و نجاريان 

 Bي بين آزمون ريون و فرم نشان دادند ضرايب همبستگ) 1374از جمله شكركن و حقيقي، (

دار   معني>001/0pباشند كه در سطح   مي55/0 كتل A و بين آزمون ريون و فرم 62/0كتل، 

روايي و پايايي اين ابزار در تحقيقات متعدد بررسي شده و مورد تأييد قرار گرفته . هستند

  .است

  

  آزمون خالقيت عابدي  .2

 ماده به خرده مقياس ابتكار، 22است كه تعداد  خرده مقياس 4 و  ماده60اين آزمون داراي 

 ماده به خرده 11پذيري و   ماده به خرده مقياس انعطاف11 ماده به خرده مقياس سيالي، 16

 ميزان ي ها نشان دهنده گزينه .هر ماده داراي سه گزينه است .مقياس بسط اختصاص دارد

با جمع  .گيرد  مي به آنها تعلق3 تا 1ز ايي  باشند، كه به ترتيب نمره  ميخالقيت از كم به زياد

هاي  در پژوهش .توان يك نمره كل براي خالقيت به دست آورد  ميخرده مقياساين چهار 

متعدد روايي و پايايي آن مورد بررسي قرار گرفته و در حد مطلوب گزارش شده است 

سشنامه با  پر اين ضرايب پايايي نيز حاضردر پژوهش ).1376؛ بهروزي، 1379ممبيني، (

 باشند و  مي85/0 و 92/0 كه به ترتيب شدنداستفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه 

  .بيانگر پايايي مطلوب پرسشنامه مذكور است
  

  مقياس شخصيتي نئو  .3

 اين ابزار .ساخته شد) 1992( 2 و مك كري1توسط كاستاالگوي پنج عاملي شخصيتي نئو 

به نقل از ( تهيه و تدوين شده است ،يي  ماده60 و 240هاي  م از جمله فر، فرميندر چند

در پژوهش حاضر براي بررسي  ).1385ييالق و نيسي،  كنش، شكركن، شهني حقيقي، خوش

 .لفه است، به كار برده شدؤ م5 داراي، كه آنيي   ماده60هاي شخصيتي دانشجويان، فرم  ويژگي

پذيري  گرايي، گشاده ذهني، توافق رنجورخويي، برون اننژندي يا رو روان: ها عبارتند از لفهؤاين م

                                                 
1-  Costa  

2-  McCrae  
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 متعدد مورد بررسي و ارزيابي هاي هروانسنجي اين مقياس در مطالعهاي  جنبه .شناسي و وظيفه

 ضرايب پايايي  نيزدر پژوهش حاضر .)1385شناس،  ؛ حق1382زارعي،  (قرار گرفته شده است

 براي  كه به ترتيبند،صيف محاسبه شدتنباخ و آلفاي كرونهاي  اين مقياس با استفاده از روش

 48/0، براي گشاده ذهني 62/0 و 70/0گرايي  ، براي برون85/0 و 82/0روان نژندي  هاي مؤلفه

  . باشند  مي72/0 و 81/0شناسي   و براي وظيفه64/0 و 67/0پذيري  ، براي توافق57/0و 
  

  آن-آزمون هوش هيجاني بار  .4

خرده  15 ماده و 90تهيه شد و داراي ) 2000(آن -توسط بار 1980اين آزمون در سال 

 ي حاصل از هنجاريابي اين ابزار نشان داد كه از اعتبار و روايي مناسبهاي هنتيج .باشد  ميمقياس

 كامالًاز (از نوع ليكرت يي   درجه5آن نيز بر اساس يك مقياس هاي  ماده .برخوردار است

 حاصل از كاربرد اين ابزار توسط افراد هاي هنتيج .اند دهتنظيم ش)  مخالفمكامالً تا موافقم

در  .كه از لحاظ اعتبار و پايايي در حد مطلوبي قرار دارد ددا  مختلف و هنجاريابي آن نشان

 با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه شد آن ضرايب پايايي  نيزپژوهش حاضر

 اين ضرايب براي خرده ،همچنين .باشند  مي81/0 و 94/0  كل، به ترتيبي براي نمرهكه 

به روش  (76/0 تا 36/0و بين ) به روش آلفاي كرونباخ (77/0 تا 65/0آن بين هاي  مقياس

  . و بيانگر پايايي مطلوب اين پرسشنامه استباشند  مي)تنصيف
  

  پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري  .5

گيري باورهاي  براي اندازه) 1991 (1سيا و مك كيچياين ابزار توسط پنتريچ، اسميت، گار

شامل دو خرده يي   ماده80ي  اين پرسشنامه .انگيزشي و راهبردهاي يادگيري تهيه شده است

 كه است)  ماده50(و راهبردهاي يادگيري خودگردان )  ماده30(مقياس، باورهاي انگيزشي 

 3با  (، ارزش تكليفمؤلفه 3شامل خرده مقياس باورهاي انگيزشي  . دارندمؤلفه 15 اًجمع

 نيز  خودگردانخرده مقياس راهبردهاي يادگيري .، استاضطراب  و)مؤلفه 2با  (، انتظار)مؤلفه

 ،)مؤلفه 4با  ( و مديريت منابع)مؤلفه 5با  (فراشناختي- ، راهبردهاي شناختيمؤلفه 2شامل 

 زار گزارش شده استدر متون موجود، پايايي و روايي مطلوبي براي اين اب .باشد مي

                                                 
1-  Smith, Garcia, & McKeachie  
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پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي كل  ضرايب پايايي  نيزدر پژوهش حاضر .)1383فوالدچنگ، (

 و 95/0براي يادگيري با استفاده از روش آلفاي كرونباخ و تنصيف محاسبه شد كه به ترتيب 

 31/0  آن، به روش آلفاي كرونباخ بيني مؤلفه 15همچنين، اين ضرايب براي  .باشند  مي85/0

به (تنظيم تالش  هاي مؤلفه به جز  وباشند  مي88/0 تا 49/0 و به روش تنصيف بين 91/0تا 

 ها از مؤلفه، بقيه )49/0 و 58/0به ترتيب (و مديريت زمان و مكان ) 58/0 و 31/0ترتيب 

  . باشند  مي، كه در حد خوب31/0 .خوبي برخوردارندپايايي 

  

  پژوهشهاي  يافته
 1جدول  .شده استه ييفي مربوط به متغيرهاي پژوهش ارا توصدر اين قسمت آمار

بين را براي دانشجويان عادي و  اطالعات مربوط به ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پيش

  .دهد  مياستعدادهاي درخشان نشان
  
دو گروه دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان در هاي  ميانگين و انحراف معيار نمره .1جدول 

  بين غيرهاي پيشمت

  دانشجويان عادي
  دانشجويان 

  بين پيش متغيرهاي  استعدادهاي درخشان
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  32/9  10/92  34/14  95/91  هوش شناختي
  88/2  99/23  86/2  20/22  حل مسئله
  01/4  52/23  35/4  65/22  خوشبختي
  61/3  53/22  81/3  47/21  استقالل

  07/4  71/19  87/3  52/19  تحمل فشار رواني
  90/2  09/24  80/3  42/22  خود شكوفايي

  35/3  73/22  61/3  83/21  خود آگاهي هيجاني
  50/3  95/20  34/3  56/19  واقع گرايي
  01/3  78/23  67/3  70/22  خوشبيني

  59/3  73/23  64/3  74/22  عزت نفس
  65/4  77/19  97/4  31/18  كنترل تكانش

  95/2  79/23  65/3  01/23  روابط بين فردي

  خرده
  هاي مقياس

  هوش
  هيجاني

  49/3  58/19  30/3  49/19  انعطاف پذيري
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دو گروه دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان در هاي  ميانگين و انحراف معيار نمره .1جدول ادامه 
  بين متغيرهاي پيش

  دانشجويان عادي
  دانشجويان 

  بين پيش متغيرهاي  ي درخشاناستعدادها
  انحراف معيار  ميانگين  انحراف معيار  ميانگين

  82/2  71/25  97/2  68/24  مسئوليت پذيري اجتماعي
  15/3  88/24  23/3  95/23  همدلي

  

  03/4  08/20  12/4  53/19  ابراز وجود
  06/8  17/19  43/7  44/19  روان نژندي
  58/5  24/29  36/6  01/29  برون گرايي
  18/5  00/26  67/4  53/27  گشاده ذهني

  81/5  15/32  71/5  49/30  پذيري توافق

  خرده
  هاي مقياس

  شخصيت
  21/6  65/35  98/6  64/31  شناسي وظيفه
  67/4  52/39  38/5  05/38  سيالي
  39/6  84/49  22/7  32/49  ابتكار

  00/4  41/23  97/3  91/22  انعطاف پذيري

  خرده
  هاي مقياس

  خالقيت
  80/2  39/27  48/3  53/26  بسط

  69/2  60/17  68/3  34/15  گيري هدف دروني جهت

  23/3  15/16  99/3  31/15  گيري هدف بيروني جهت
  04/4  35/26  40/5  32/23  ارزش تكليف
  90/2  27/16  07/4  22/15  كنترل يادگيري
  81/4  90/23  02/6  50/25  خود بسندگي

  82/4  90/9  79/4  82/11  اضطراب
  90/3  48/13  78/3  86/12  مرور ذهني

  55/3  03/20  44/4  58/17  بسط
  69/3  20/15  26/4  43/13  سازماندهي

  96/3  85/18  30/4  71/16  تفكر انتقادي
  24/7  17/45  28/7  34/40  توان فراشناختي

  36/4  56/29  30/4  47/26  مديريت زمان و مكان
  70/2  50/12  61/2  40/12  تنظيم تالش

  07/3  78/9  76/2  14/9  يادگيري از همساالن

  هخرد
  هاي مقياس

  راهبردهاي
  انگيزشي
  يادگيري

  10/3  29/14  67/2  56/13  كمك طلبي
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هاي دانشجويان  شود، در متغير هوش شناختي ميانگين  مي مالحظه1 جدول ازچنانچه 

با انحراف معيار  (95/91و گروه عادي ) 32/9با انحراف معيار  (10/92استعدادهاي درخشان 

 متغيرهاي مربوط به هوش هيجاني نيز ميانگين گروه ي در كليههمچنين،  .باشند  مي)34/14

هوش  هاي مؤلفهگروه عادي در  ميانگين .استعدادهاي درخشان باالتر از گروه عادي است

 و انحراف 71/25 تا 71/19 و در گروه استعدادهاي درخشان 68/24 تا 31/18هيجاني بين 

 و در گروه استعدادهاي درخشان بين 97/4ا  ت86/2گروه عادي بين  در متغيرهاي مذكور معيار

  .دنباش  مي65/4 تا 82/2

، ميانگين باالتري، نسبت مؤلفهشخصيت، گروه استعدادهاي درخشان در سه  هاي مؤلفهدر 

 ديگر، يعني روان نژندي و گشاده ذهني، ميانگين گروه ي مؤلفهبه گروه عادي، داشت و در دو 

گروه عادي در متغيرهاي هاي  ميانگين نمره .رخشان بودعادي باالتر از گروه استعدادهاي د

 65/35 تا 17/19 و در گروه استعدادهاي درخشان 64/31 تا 44/19مربوط به شخصيت بين 

 و در گروه 43/7 تا 67/4گروه عادي در متغير مذكور بين هاي  انحراف معيار نمره .باشد مي

  . به دست آمد06/8 تا 18/5استعدادهاي درخشان بين 

در كليه متغيرهاي مربوط به خالقيت ميانگين گروه استعدادهاي درخشان باالتر از گروه 

 32/49 تا 91/22گروه عادي در متغيرهاي مربوط به خالقيت بين هاي  ميانگين نمره .عادي بود

انحراف معيار گروه عادي در  . است84/49 تا 41/23و در گروه استعدادهاي درخشان بين 

 39/6 تا 80/2 و در گروه استعدادهاي درخشان بين 22/7 تا 48/3 بين متغيرهاي مذكور

  .باشد مي

 مربوط به راهبردهاي انگيزشي يادگيري، ميانگين گروه مؤلفه 15 خرده مقياس از 13در 

خود بسندگي و اضطراب  هاي مؤلفه تنها در بود؛استعدادهاي درخشان باالتر از گروه عادي 

گروه هاي  ميانگين نمره .از گروه استعدادهاي درخشان به دست آمدميانگين گروه عادي باالتر 

 و ميانگين 34/40 تا 14/9عادي در متغيرهاي مربوط به راهبردهاي انگيزشي يادگيري بين 

انحراف معيار گروه عادي در متغيرهاي  .بود 17/45 تا 78/9گروه استعدادهاي درخشان بين 

  .به دست آمد 24/7 تا 69/2تعدادهاي درخشان بين  و در گروه اس28/7 تا 61/2مذكور بين 

نتايج نشان داد كه  . از روش تحليل مميز استفاده شد نيزپژوهشهاي  براي تحليل فرضيه

مربوط به هوش هيجاني، شخصيت، خالقيت و راهبردهاي  هاي مؤلفههوش شناختي و 
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اي درخشان در ، پيش بين بروز استعدادهآنهاانگيزشي يادگيري و همچنين تركيب خطي 

اول تا هاي   به فرضيه3 و 2هاي  نتايج آماري جدول .دانشجويان دانشگاه شهيد چمران هستند

  . پاسخگوي فرضيه ششم است4دول  مربوطند و نتايج ج اين پژوهشپنجم
  

  )عادي و استعدادهاي درخشاندانشجويان (ها  برابري ميانگين گروههاي  آزمون  .2جدول 

  متغيرهاي پيش بين
  مبدايال

  F  ويلكز
  درجه
  1آزادي 

  درجه
  2آزادي 

  سطح
  داري معني

  906/0  362  1  014/0  00/1  هوش شناختي
  /0001  362  1  97/34  912/0  حل مسئله
  048/0  362  1  92/3  989/0  خوشبختي
  007/0  362  1  46/7  980/0  استقالل

  661/0  362  1  192/0  999/0  تحمل فشار رواني
  0001/0  362  1  44/22  942/0  خود شكوفايي

  015/0  362  1  02/6  984/0  خودآگاهي هيجاني
  0001/0  362  1  92/14  960/0  واقع گرايي
  002/0  362  1  57/9  974/0  خوشبيني

  010/0  362  1  71/6  982/0  عزت نفس
  004/0  362  1  41/8  977/0  كنترل تكانش

  025/0  362  1  06/5  986/0  روابط بين فردي
  785/0  362  1  074/0  00/1  انعطاف پذيري

  001/0  362  1  25/11  970/0  مسئوليت پذيري اجتماعي
  006/0  362  1  68/7  979/0  همدلي

  198/0  362  1  66/1  995/0  ابراز وجود
  741/0  362  1  109/0  00/1  روان نژندي
  713/0  362  1  136/0  00/1  برون گرايي
  003/0  362  1  70/8  977/0  گشاده ذهني
  007/0  362  1  43/7  980/0  توافق پذيري
  0001/0  362  1  53/35  915/0  وظيفه شناسي

  006/0  362  1  69/7  979/0  سيالي
  473/0  362  1  516/0  999/0  ابتكار

  239/0  362  1  39/1  996/0  انعطاف پذيري
  009/0  362  1  83/6  981/0  بسط

  0001/0  362  1  53/45  888/0  جهت گيري هدف دروني
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  )دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان(ها  روهبرابري ميانگين گهاي  آزمون.  2جدول ادامه 

  متغيرهاي پيش بين
  المبداي
  F  ويلكز

  درجه
  1آزادي 

  درجه
  2آزادي 

  سطح
  داري معني

  028/0  362  1  85/4  987/0  جهت گيري هدف بيروني
  0001/0  362  1  31/37  907/0  ارزش تكليف
  004/0  362  1  20/8  978/0  كنترل يادگيري
  0001/0  362  1  76/35  910/0  خود بسندگي

  0001/0  362  1  35/14  962/0  اضطراب
  124/0  362  1  38/2  993/0  مرور ذهني

  0001/0  362  1  09/34  914/0  بسط
  0001/0  362  1  03/18  953/0  سازماندهي

  0001/0  362  1  30/24  937/0  تفكر انتقادي
  0001/0  362  1  96/39  901/0  توان فراشناختي

  0001/0  362  1  09/46  887/0  مديريت زمان و مكان
  734/0  362  1  116/0  00/1  تنظيم تالش

  040/0  362  1  26/4  988/0  يادگيري از همساالن
  018/0  362  1  68/5  985/0  كمك طلبي

  

 داري  بزرگ و سطح معنيFشود المبداي كوچك،   مي مشاهده2 جدول ازهمان گونه كه 

 دانشجويان استعدادهاي درخشان به دهند كه گروه دانشجويان عادي و گروه  مي نشانمتغيرها

به استثناي هوش شناختي، تحمل فشار رواني، انعطاف (خوبي در اكثر متغيرهاي پيش بين 

پذيري، ابراز وجود، روان نژندي، برون گرايي، ابتكار، انعطاف پذيري، مرور ذهني و تنظيم 

 دو گروه دانشجويان به عبارت ديگر، به طور كلي تفاوت بين .اند از هم متمايز شده) تالش

با مالحظه  .استدار  عادي و استعدادهاي درخشان، به جز در متغيرهاي ذكر شده، معني

 بريم كه متغيرهاي حل مسئله، خوشبختي، استقالل، خود شكوفايي،  مي پي2مندرجات جدول 

 گرايي، خوشبيني، عزت نفس، كنترل تكانش، روابط بين فردي، خودآگاهي هيجاني، واقع

شناسي، سيالي، بسط،  پذيري، وظيفه پذيري اجتماعي، همدلي، گشاده ذهني، توافق يتمسئول

گيري هدف بيروني، ارزش تكليف، كنترل يادگيري، خود  گيري هدف دروني، جهت جهت

بسندگي، اضطراب، بسط، سازماندهي، تفكر انتقادي، توان فراشناختي، مديريت زمان و مكان، 

هاي  بنابراين، فرضيه .دارند معني p>05/0بي همگي در سطح يادگيري از همساالن و كمك طل



14  )2ي  ، شماره1388، پاييز و زمستان 3-16ي چهارم، سال  دوره( ختي دانشگاه شهيد چمران اهوازشنا آوردهاي روان مجله دست

 قرار تأييد اول تحقيق مورد ي شوند؛ ولي فرضيه  مييدأيدوم، سوم، چهارم، و پنجم تحقيق ت

بين را به صورت   خالصه اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهاي پيش3جدول  .نگرفت

  .دهد  ميتفكيكي نشان

اول تا پنجم تحقيق و هاي   به آزمون فرضيهاً مستقيم3 جدول برخي از اطالعات مندرج در

هش حاضر وشايان ذكر است كه در پژ .مذكور مربوطندهاي  بعضي هم غيرمستقيم به فرضيه

ها  آزمون برابري ميانگين: مذكور از دو روش استفاده شده استهاي  براي آزمون فرضيه

 3جدول ( پيش بين به صورت تفكيكي و تابع مميز براي متغيرهاي)  مالحظه شود2جدول (

شود كه با توجه به المبداي   مي مشخص3با نگاهي به مندرجات جدول  ).مالحظه شود

به استثناي هوش شناختي، ( اكثر متغيرها 05/0داري كوچكتر از   و سطح معني1كوچكتر از 

 برون گرايي، تحمل فشار رواني، روابط بين فردي، انعطاف پذيري، ابراز وجود، روان نژندي،

گيري هدف بيروني، مرور ذهني، تنظيم تالش، يادگيري از  پذيري، جهت ابتكار، انعطاف

جداگانه براي هر متغير، هاي  دارند و اين تابعدار  مميز معنيهاي  تابع) همساالن و كمك طلبي

 برخوردارگروهي، از قدرت تشخيصي خوبي براي تبيين متغير وابسته، يعني عضويت 

 دقيقي بين ارزش ويژه تابع، آماره مجذور كاي، ي الزم به توضيح است كه رابطه .دباشن مي

به بيان ديگر، روابط بين ارزش ويژه تابع، . المبداي ويلكز و همبستگي متعارف وجود دارد

هاي مذكور با المبداي  آماره مجذور كاي و همبستگي متعارف مثبت و روابط بين شاخص

توان نيرومندي  ها، مي ين لحاظ، با توجه به هر كدام از اين شاخصبد. باشند ويلكز منفي مي

 كه خرده مقياسيبراي نمونه، هر . تابع مميز را در تشخيص عضويت گروهي ارزيابي كرد

.  برخوردار است قدرت تشخيص عضويت گروهي بهتريي دارد ازالمبداي ويلكز كوچكتر

ژه تابع، آماره مجذور كاي يا همبستگي كه ارزش ويهايي  خرده مقياسهمچنين، هر كدام از 

هاي  بعا ت،3مطابق جدول . متعارف آن بزرگتر باشد از اهميت تشخيصي بهتري برخوردار است

مميز متغيرهاي حل مسئله، خوشبختي، استقالل، خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، 

مدلي، گشاده گرايي، خوش بيني، عزت نفس، كنترل تكانش، مسئوليت پذيري اجتماعي، ه واقع

ذهني، توافق پذيري، وظيفه شناسي، سيالي، بسط، جهت گيري هدف دروني، ارزش تكليف، 

كنترل يادگيري، خود بسندگي، اضطراب، بسط، سازماندهي، تفكر انتقادي، توان فراشناختي و 

   نسبتاً خوبيدارند و از قدرت تشخيصي  معنيp>05/0مديريت زمان و مكان همگي، در سطح 
  

  



15  ...استعدادهاي درخشانبروز هاي  بين بررسي متغيرهاي شناختي، انگيزشي و شخصيتي به عنوان پيش

  خالصه اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهاي پيش بين به صورت تفكيكي .3 جدول
 ها مركز واره داده

 بين متغيرهاي پيش
  تعداد
 تابع

  مقدار
 ويژه

  درصد
 واريانس

  همبستگي
  متعارف

  المبداي
  ويلكز

  مجذور
  كاي

  درجه
 آزادي

  داري معني
 تابع مميز

  ضريب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  عدد
 ثابت

دانشجويان 
  عادي

دانشجويان 
  تيزهوش

ني بي پيش
عضويت 
 گروهي

ضريب 
 كاپا

داري  معني
ضريب 
 كاپا

 040/0 100/0 9/44 007/0 -007/0 -91/7 086/0 887/0 1 02/0 00/1 007/0 100 000/0 1 هوش شناختي

 0001/0 226/0 3/61 299/0 -288/0 -01/8 346/0 0001/0 1 1/33 92/0 282/0 100 087/0 1  حل مسأله

 020/0 117/0 9/55 098/0 -094/0 -50/5 238/0 050/0 1 67/3 99/0 096/0 100 009/0 1  خوشبختي

 0001/0 204/0 2/60 197/0 -192/0 -83/5 268/0 0001/0 1 8/14 96/0 19/0 100 04/0 1  استقالل

 390/0 040/0 1/52 037/0 -036/0 -80/4 246/0 470/0 1 524/0 999/0 036/0 100 001/0 1  تحمل فشار رواني

 001/0 160/0 1/58 253/0 -247/0 -93/6 298/0 0001/0 1 1/24 941/0 243/0 100 063/0 1  خودشكوفايي

 247/0 06/0 0/53 124/0 -123/0 -50/6 291/0 020/0 1 96/5 98/0 123/0 100 015/0 1  خودآگاهي هيجاني

 0001/0 177/0 0/59 198/0 -196/0 -69/5 281/0 0001/0 1 1/15 96/0 194/0 100 04/0 1  واقع گرايي

 140/0 070/0 7/53 079/0 -078/0 -12/7 302/0 120/0 1 46/2 99/0 08/0 100 006/0 1  روابط بين فردي

 050/0 130/0 4/56 160/0 -160/0 -92/6 298/0 001/0 1 13/10 98/0 16/0 100 03/0 1  خوشبيني

 05/0 130/0 4/56 152/0 -147/0 -26/6 270/0 003/0 1 88/8 98/0 15/0 100 023/0 1  عزت نفس

 005/0 141/0 1/57 125/0 -121/0 -08/4 213/0 014/0 1 03/6 985/0 123/0 100 02/0 1  كنترل تكانش

 890/0 007/0 4/50 011/0 -011/0 -79/5 296/0 830/0 1 048/0 00/1 011/0 100 000/0 1  انعطاف پذيري

 040/0 102/0 1/55 162/0 -156/0 -45/8 335/0 002/0 1 03/10 975/0 16/0 100 025/0 1  ريمسئوليت پذي

 006/0 140/0 1/56 122/0 -119/0 -62/7 311/0 020/0 1 74/5 986/0 12/0 100 015/0 1  همدلي
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  خالصه اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهاي پيش بين به صورت تفكيكي. 3جدول ادامه 
 ها مركز واره داده

 بين پيشمتغيرهاي 
  تعداد
 تابع

  مقدار
 ويژه

  درصد
 واريانس

  همبستگي
  متعارف

  المبداي
  ويلكز

  مجذور
  كاي

  درجه
 آزادي

  داري معني
 تابع مميز

  ضريب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  عدد
 ثابت

دانشجويان 
  عادي

يان دانشجو
  تيزهوش

بيني  پيش
عضويت 
 گروهي

ضريب 
 كاپا

داري  معني
ضريب 
 كاپا

 520/0 03/0 6/51 070/0 -070/0 -80/4 240/0 162/0 1 96/1 995/0 07/0 100 005/0 1  ابراز وجود

 345/0 05/0 4/52 -030/0 030/0 -48/2 128/0 540/0 1 38/0 999/0 031/0 100 001/0 1  روان نژندي

 620/0 025/0 3/51 013/0 -013/0 -75/4 160/0 800/0 1 07/0 00/1 013/0 100 000/0 1  برون گرايي

 024/0 113/0 7/55 176/0 -173/0 -57/5 210/0 001/0 1 93/11 97/0 17/0 100 03/0 1  گشاده ذهني

 012/0 125/0 3/56 120/0 -120/0 -36/5 171/0 020/0 1 68/5 99/0 119/0 100 014/0 1  توافق پذيري

 0001/0 225/0 2/61 253/0 -249/0 -08/5 151/0 0001/0 1 20/24 94/0 244/0 100 06/0 1  وظيفه شناسي

 045/0 099/0 9/54 179/0 -173/0 -75/7 201/0 0001/0 1 26/12 97/0 174/0 100 031/0 1  سيالي

 230/0 060/0 0/53 073/0 -071/0 -27/7 150/0 150/0 1 08/2 995/0 07/0 100 005/0 1  ابتكار

 860/0 009/0 6/50 070/0 -070/0 -85/5 250/0 170/0 1 92/1 995/0 07/0 100 005/0 1  انعطاف پذيري

 012/0 124/0 1/56 161/0 -156/0 -50/8 320/0 002/0 1 95/9 98/0 16/0 100 025/0 1  بسط

 0001/0 280/0 1/64 360/0 -349/0 -90/4 300/0 0001/0 1 5/47 89/0 335/0 100 127/0 1  گيري هدف دروني جهت

 030/0 102/0 9/54 070/0 -070/0 -40/4 273/0 140/0 1 13/2 995/0 07/0 100 005/0 1  گيري هدف بيروني جهت

 0001/0 225/0 1/61 305/0 -295/0 -06/5 204/0 0001/0 1 44/34 92/0 29/0 100 09/0 1  ارزش تكليف

 148/0 070/0 4/53 141/0 -136/0 -56/4 290/0 006/0 1 64/7 98/0 14/0 100 02/0 1  كنترل يادگيري

 0001/0 220/0 1/61 300/0 -290/0 -99/4 180/0 0001/0 1 49/33 92/0 284/0 100 09/0 1  خودبسندگي



17  ...استعدادهاي درخشانبروز هاي  بين بررسي متغيرهاي شناختي، انگيزشي و شخصيتي به عنوان پيش

  خالصه اطالعات مربوط به تابع مميز متغيرهاي پيش بين به صورت تفكيكي. 3جدول ادامه 
 ها مركز واره داده

 بين متغيرهاي پيش
  تعداد
 تابع

  مقدار
 ويژه

  درصد
 واريانس

  همبستگي
  متعارف

  المبداي
 ز ويلك

  مجذور
  كاي

  درجه
 آزادي

  داري معني
 تابع مميز

  ضريب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  عدد
 ثابت

دانشجويان 
  عادي

دانشجويان 
  تيزهوش

بيني  پيش
عضويت 
 گروهي

ضريب 
 كاپا

داري  معني
ضريب 
 كاپا

 001/0 170/0 4/58 -250/0 240/0 -31/2 210/0 0001/0 1 18/23 94/0 24/0 100 06/0 1  اضطراب

 870/0 -008/0 6/49 037/0 -037/0 -45/3 260/0 460/0 1 547/0 999/0 037/0 100 001/0 1  مرور ذهني

 0001/0 233/0 6/61 323/0 -312/0 -83/4 257/0 0001/0 1 41/38 91/0 3/0 100 10/0 1  بسط

 0001/0 210/0 3/60 250/0 -240/0 -53/3 250/0 0001/0 1 21/23 94/0 24/0 100 06/0 1  سازماندهي

 0001/0 230/0 7/61 250/0 -250/0 -25/4 240/0 0001/0 1 46/24 94/0 245/0 100 064/0 1  تفكر انتقادي

 0001/0 270/0 5/63 297/0 -293/0 -77/5 134/0 0001/0 1 06/33 92/0 284/0 100 087/0 1  فراشناختي

 0001/0 313/0 7/65 312/0 -305/0 -19/6 220/0 0001/0 1 23/36 91/0 295/0 100 096/0 1  مديريت زمان و مكان

 150/0 070/0 6/53 011/0 -011/0 -77/4 380/0 830/0 1 047/0 00/1 011/0 100 000/0 1  تنظيم تالش

 0001/0 220/0 9/60 090/0 -090/0 -22/3 340/0 070/0 1 19/3 99/0 09/0 100 008/0 1  يادگيري از همساالن

 015/0 120/0 1/56 096/0 -093/0 -73/4 340/0 060/0 1 35/3 99/0 094/0 100 009/0 1  كمك طلبي
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 ي شوند و فرضيه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم تحقيق تأييد مي بنابراين، فرضيه. برخوردارند

  .شود باشد و تأييد نمي دار نمي  معنيp>05/0اول از لحاظ آماري در سطح 

 5 تا 1هاي   كه در باال اشاره شد، عالوه بر اطالعات اصلي مربوط به فرضيهگونه همان

 .مذكور مربوطندهاي   آورده شده است كه به نحوي به فرضيه3اطالعات ديگري در جدول 

 تابع مميز متعارف را به دو روش همزمان و گام به گام نشانهاي   نيز خالصه يافته4جدول 

   .دهد  مي
 

و گام به ) بين  پيشمؤلفه 40(هاي تابع مميز متعارف به روش تحليل همزمان  فتهخالصه يا .4جدول 

  )بين پيش مؤلفه 8(گام 

 به تابع مميز اطالعات مهم مربوط
  تحليل مميز به
  روش همزمان

  تحليل مميز به
 روش گام به گام

 1 1 تعداد تابع

 482/0 682/0 مقدار ويژه

 100 100 درصد واريانس

 100 100 درصد تراكمي

 570/0 637/0 همبستگي متعارف

 325/0 406/0 مجذور اتا

 675/0 595/0 المبداي ويلكز

 83/140 73/177 مجذور كاي

 8 40 درجه آزادي

 0001/0 0001/0 داري تابع مميز معني

 -752/0 -894/0 ها براي گروه دانشجويان عادي مركز واره داده

 637/0 758/0 يان تيزهوشها براي گروه دانشجو مركز واره داده

 6/76 6/78 بيني عضويت گروهي پيش

 532/0 572/0 ضريب كاپا

 0001/0 0001/0 داري ضريب كاپا معني

  

 ذكر شده است هم در تحليل مميز به روش همزمان كه تركيب 4همان گونه كه در جدول 

گام كه پس از ارائه  متغير با هم وارد تحليل شدند و هم در تحليل مميز گام به 5 هاي مؤلفه

 باقي ماندند و وارد تحليل شدند، تابع مميز به دست آمده از قدرت مؤلفه 8 متغير 5 هاي مؤلفه
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تشخيصي خوبي براي تبيين واريانس متغير وابسته، يعني عضويت گروهي، برخوردار است 

 اطالعات براي فهم بهتر .شود  ميتأييد ششم نيز ي بنابراين، فرضيه ). مالحظه شود4جدول (

  :اند ه شدهيحات زير اراي توض4 و 3هاي  مربوط به جدول

 در ستون تعداد تابع حاكي از تنها تابع مميز براي دو سطح از متغير 1 عدد .تعداد تابع .1

ها منهاي  به اندازه تعداد گروه يگر، براي هر كدام از متغيرهاي پيش بيندبه عبارت  .گروه است

آنجا كه دو گروه عادي و استعدادهاي درخشان در اين پژوهش از  .داشتتوان تابع   مي1

 .شركت كردند پس يك تابع به دست آمد

باشد و از نسبت مجموع   مي مقدار ويژه بيانگر دقيق بودن تابع مميز.مقدار ويژه .2

هر چه مقدار ويژه  .آيد  مي به دستمجذورات بين گروهي به مجموع مجذورات درون گروهي

بين بيشتر و  ها در متغيرهاي پيش هاي گروه ابع مميز دقيق تر، اختالف بين ميانگينباالتر باشد ت

جدول  (مقدار ويژه هر تابع تفكيكي .بين كمتر است ها در متغيرهاي پيش تفاوت واريانس گروه

 مقدار ويژه 4با نگاهي به جدول همچنين،  .دهد  مي ارزش آن تابع را نشان) مالحظه شود3

كوچكتر بودن  .است) به روش گام به گام (482/0و ) به روش همزمان (682/0 تنها تابع مميز

بين وارد شده به   پيشمؤلفه 8 (8مقدار ويژه به روش گام به گام با توجه به درجه آزادي 

 هر چه مقدار ويژه تابع بيشتر باشد تابع از قدرت ،به طور كلي .قابل توجيه است) معادله مميز

 .دار استتشخيصي بيشتري برخور

بديهي  .درصد واريانسي است كه توسط تابع مميز تبيين شده است .درصد واريانس .3

 .  است100است كه چون يك تابع مميز وجود دارد مقدار واريانس 

همبستگي متعارف بيانگر همبستگي . )مجذور اتا(همبستگي متعارف و مجذور آن  .4

مجذور اين  .است) گروه بندي(وابسته متغيرهاي پيش بين و سطوح متغير هاي  بين نمره

آيد، بيانگر اين   مي به صورت درصد در100همبستگي متعارف كه با ضرب كردن آن در عدد 

مطابق اطالعات مندرج در  .كند  مي اندازه واريانس متغير وابسته را تبيين چهاست كه آن تابع به

 و به روش تحليل گام به گام 637/0 اين مقدار در تابع مميز به روش تحليل همزمان 4جدول 

روش  كه به آيد جذور اتا به دست ميمبا محاسبه مجذور همبستگي متعارف  . است570/0

از  (مؤلفه 40 درصد پراش 6/40بنابراين، .  است325/0 و به روش گام به گام 406/0همزمان 
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به ) ش بين متغير پي5از  (مؤلفه 8 درصد پراش 5/32به روش همزمان و )  متغير پيش بين5

گام براي تنها تابع مميز از تفاوت بين دو گروه دانشجويان عادي و دانشجويان  روش گام به

 .استعدادهاي درخشان حكايت دارند

 ها را نشان المبداي ويلكز آزموني است كه وجود اختالف بين گروه. المبداي ويلكز .5

به عبارت  .كند  مي متغيرها را روشنها رابطه ميان دهد و در واقع با بررسي تفاوت بين گروه مي

بدين  .ديگر، مقدار المبداي ويلكز آن بخش از واريانس متغير وابسته است كه تبيين نشده است

شود؛ زيرا كه جمع مجذور   ميلحاظ، به شاخص المبداي ويلكز ضريب عدم تبيين نيز گفته

نسبت مجموع مجذورات  . برابر يك استاًهمبستگي متعارف و شاخص المبداي ويلكز دقيق

، آزمون 4در جدول  .گيرد  ميدرون گروهي به مجموع مجذورات كل براي محاسبه آن انجام

به روش )  متغير پيش بين5از  (مؤلفه 40ها را با توجه به  المبداي ويلكز تفاوت ميان گروه

ور كه در همان ط .دهد به روش گام به گام نشان مي) بين  متغير پيش5از  (مؤلفه 8همزمان و 

 و براي تابع مميز به 595/0 آمده است اين مقدار براي تابع مميز به روش همزمان 4جدول 

لذا، فرضيه  .دارند  معني>0001/0p است كه هر دو مقدار در سطح 675/0روش گام به گام 

 .شود ششم تأييد مي

ع متغير داري تفكيك دو سطح از تاب است كه معنييي   مجذور كاي آماره.مجذور كاي .7

هر چه اين مقدار بيشتر باشد تابع مميز از قدرت تميز بهتري برخوردار  .دهد  ميوابسته را نشان

 آمده است اين مقدار براي تنها تابع مميز به روش همزمان 4همان طور كه در جدول  .است

 داري تابع مميز مطابق آنچه كه در رديف معني.  است83/140 و به روش گام به گام 73/177

توان  بنابراين، مي .دار است معني >0001/0pآمده مقدار مجذور كاي به دست آمده در سطح 

داري از قدرت تشخيصي قابل توجهي براي دو  گفت كه تابع مميز به دست آمده به طور معني

با توجه به مطالب گفته شده .  برخوردار استدانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان گروه

= 73/177و  >0001/0p  عبارت است از روش همزمانبهييد فرضيه ششم نمايش آماري تأ

)401=N 40 و (2χ 595/0 و=Λ) 0001/0و براي روش گام به گام ) لمبداي ويلكزp< ،

83/140) =401=N 8 و (2χ 675/0 و=Λ) باشد مي) لمبداي ويلكز. 

  بين آن گروه  شپيهاي  هر گروه، همان ميانگين نمرههاي  داده 1مركزواره. مركز واره .8
  

                                                 
1-  centroid 
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 آنبين  هاي هر گروه با قرار دادن ميانگين متغيرهاي پيش به عبارت ديگر، مركز واره داده .است

ييالق،  مهر، عطاري، حقيقي و شهني خجسته شكركن،(آيد  گروه در تابع مميز به دست مي

 مشخص است كه مقادير مركزواره براي 3با نگاهي به ستون مركزواره جدول  ).1385

بين هوش شناختي، حل مسئله، خوشبختي، استقالل، تحمل فشار رواني،  تغيرهاي پيشم

گرايي، روابط بين فردي، خوشبيني، عزت نفس، كنترل  خودشكوفايي، خودآگاهي هيجاني، واقع

گرايي، گشاده  تكانش، انعطاف پذيري، مسئوليت پذيري اجتماعي، همدلي، ابراز وجود، برون

گيري هدف  پذيري، بسط، جهت شناسي، سيالي، ابتكار، انعطاف يفهپذيري، وظ ذهني، توافق

گيري هدف بيروني، ارزش تكليف، كنترل يادگيري، خودبسندگي، مرور ذهني،  دروني، جهت

بسط، سازماندهي، تفكر انتقادي، توان فراشناختي، مديريت زمان و مكان، تنظيم تالش، 

براي گروه دانشجويان ) ژندي و اضطرابن به جز روان(يادگيري از همساالن و كمك طلبي 

اين بدان معني  .عادي زير صفر و براي گروه دانشجويان استعدادهاي درخشان باالي صفرند

مميز تفكيكي مذكور هاي   برش استعدادهاي درخشان دانشجويان براي تابعي است كه نقطه

محاسبه شده گذاشته  مميز ي يك دانشجو در معادلههاي  به اين ترتيب، اگر نمره .صفر است

 ي شود كه به گروه استعدادهاي درخشان و اگر نمره  ميبيني  او مثبت باشد پيشي شود و نمره

همچنين، با  .خواهد داشتشود كه به گروه عادي تعلق   ميبيني مميز منفي داشته باشد پيش

بين  اي پيششود كه مقادير مركزواره براي متغيره  ميها مشخص نگاهي به ستون مركزواره داده

و براي گروه عادي ) منفي(روان نژندي و اضطراب براي گروه استعدادهاي درخشان زير صفر 

يك تفكيكي اضطراب و روان نژندي هاي  به اين ترتيب، اگر نمره .است) مثبت(باالي صفر 

شود كه در گروه   ميبيني  باشد پيشمنفي او ي دانشجو در معادله مميز گذاشته شود و نمره

شود كه يك دانشجوي   ميبيني  باشد پيشمثبتدادهاي درخشان قرار خواهد گرفت و اگر استع

 به گروه 2 به گروه عادي و كد 1ها كد  شايان ذكر است كه در تحليل داده .خواهد شدعادي 

بين كه با متغير  بنابراين، هر كدام از متغيرهاي پيش .استعدادهاي درخشان اختصاص يافته است

همبستگي ساده مثبت نشان دهد، بيانگر اين ) 2=  و استعدادهاي درخشان1 =عادي(گروهي 

 .باشد  مياست كه مركزواره گروه استعدادهاي درخشان مثبت و مركزواره گروه عادي منفي

همچنين، همبستگي مثبت نشانگر آن است كه ميانگين گروه استعدادهاي درخشان در آن متغير 

 ها  آمده است مركز واره داده4گونه كه در جدول  همانوه، به عال .بيشتر از گروه عادي است

 در دانشجويان  و-894/0 در دانشجويان عادي همزمان تنها تابع مميز به روش تحليل
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 در و -752/0 دانشجويان عادي درگام به گام   و به روش تحليل758/0 استعدادهاي درخشان

دست   معني است كه تابع مميز بهاين بدان . است637/0 دانشجويان استعدادهاي درخشان

بنابراين،  .است مناسب  دانشجويان استعدادهاي درخشاناز دانشجويان عادي تفكيكآمده، در 

 شود كه آن دانشجو در گروه استعدادهاي بيني مي اگر نمره مميز دانشجويي مثبت باشد، پيش

 . اهد گرفتشود كه در گروه عادي قرار خو بيني مي درخشان و اگر منفي باشد پيش

، در جدول "بيني عضويت گروهي پيش" با دقت در ستون .بيني عضويت گروهي پيش .9

 تفكيكي از  به صورتشود كه قدرت دسته بندي صحيح گروهي براي معادله مميز  مي معلوم،3

همچنين، در رديف  .براي مديريت زمان و مكان است% 7/65براي هوش شناختي تا % 9/44

شود كه تابع مميز به دست آمده با روش   ميمالحظه ،4 در جدول ،وهيبيني عضويت گر پيش

 متغير پيش 5 از مؤلفه 8(و با روش گام به گام  %6/78)  متغير پيش بين5 از مؤلفه 40(همزمان 

به عبارت ديگر، در تابع مميز  . كرده استبندي  به درستي طبقه رااز دانشجويان% 6/76) بين

 به نفر 56 به درستي در گروه دانشجويان عادي و نفر 148عادي  دانشجوي 204 از ،همزمان

 دانشجوي استعدادهاي درخشان 197اشتباه در گروه دانشجويان استعدادهاي درخشان و از 

 به اشتباه در گروه نفر 30 به درستي در گروه دانشجويان استعدادهاي درخشان و نفر 167

 401ا استفاده از تابع مميز به روش همزمان از به طور كلي، ب .دانشجويان عادي قرار گرفتند

توان  بنابراين، مي. بندي شدند دانشجويان به درستي طبقه% 6/78 دانشجو معادل 315دانشجو، 

 از ،در تابع مميز به روش گام به گام. است% 6/78) معادله(بيني اين تابع  گفت كه قدرت پيش

 دانشجو به 57ه دانشجويان عادي و  دانشجو به درستي در گرو147 دانشجوي عادي 204

 دانشجوي استعدادهاي درخشان 197اشتباه در گروه دانشجويان استعدادهاي درخشان و از 

 دانشجو به اشتباه در 37 دانشجو به درستي در گروه دانشجويان استعدادهاي درخشان و 160

يز به روش گام به گام از طور كلي، با استفاه از تابع مم به. گروه دانشجويان عادي قرار گرفتند

توان  بنابراين، مي .بندي شدند  به درستي طبقه،دانشجويان% 6/76 معادل نفر، 307 دانشجو، 401

 .است% 6/76بيني اين تابع  گفت كه قدرت پيش

به بيان  .دهد  مي ستون ضريب كاپا دقت اصالح شده پيش بيني را نشان.ضريب كاپا .10

بندي صحيح منهاي ميانگين  هاي طبقه ز ماحصل ميانگين نسبتديگر، ضريب كاپا عبارت است ا

+ 1 ضريب كاپا از صفر تا ي دامنه ).1385شكركن و همكاران، (بندي اشتباه  هاي طبقه نسبت

است ولي ضريب دقت % 3/61به عنوان مثال، قدرت پيش بيني معادله مميز حل مسئله  .است
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بيني  همچنين، قدرت پيش ).حظه شود مال3جدول ( است 226/0اصالح شده پيش بيني آن 

 و )مالحظه شود 4جدول (است % 6/78بندي تابع مميز به دست آمده با روش همزمان  هطبق

بندي  بيني طبقه دقت اصالح شده قدرت پيش .باشد  مي572/0 يبين دقت اصالح شده اين پيش

 . است532/0تابع مميز به روش گام به گام نيز 

 به معني داري ضريب كاپا اختصاص 3 ستون آخر جدول .اداري ضريب كاپ معني .11

روند،   ميبيني عضويت گروهي به كار از بين ضرايب كاپا، كه براي ارزيابي دقت در پيش .دارد

به جز تابع مميز تحمل فشار رواني، خود آگاهي هيجاني، روابط بين فردي، انعطاف پذيري، 

ر، انعطاف پذيري، كنترل يادگيري، مرور ذهني و ابراز وجود، روان نژندي، برون گرايي، ابتكا

داري ضريب  به معني  نيز4 آخرين رديف جدول .دارند ها معني بندي تنظيم تالش، بقيه طبقه

 ضرايب كاپا براي تابع مميز ، آمده4همان طور كه در جدول همچنين، . كاپا اختصاص دارد

بنابراين،  .دار است معني p>0001/0هاي همزمان و گام به گام در سطح  حاصل از روش

   .ي داردبين شداري قدرت پي به طور معنيتوان گفت كه تابع مميز فوق  مي

ه يل مميز به روش گام به گام و ارايهمان طور كه در باال توضيح داده شد، با اجراي تحل

به اطالعات مربوط  . باقي ماندند و وارد تحليل شدندمؤلفه 8 متغير پيش بين، 5 از مؤلفه 40

  .اند ه شده اراي5مؤلفه در جدول  8اين 
  

  

 5 از مؤلفه 8تحليل مميز به روش گام به گام همراه با المبداي ويلكز براي هاي  خالصه يافته. 5جدول 

  متغير پيش بين

F  
  مرحله

  متغيرهاي
  وارد شده

  المبداي
  ويلكز

  درجه
  آزادي
1  

  درجه
  آزادي
  آماره  2

  درجه
  2آزادي

  سطح
  داري معني

  0001/0  361  07/36  362  1  833/0  لهأحل مس  1
 0001/0 361  50/29  362  1  803/0  گيري هدف دروني جهت  2

 0001/0 361  99/26 362  1  769/0  گشاده ذهني  3

 0001/0 361  75/24 362  1  743/0  تحمل فشار رواني  4

 0001/0 361  61/23 362  1  716/0  اضطراب  5

 0001/0 361  85/21 362  1  699/0  وظيفه شناسي  6

 0001/0 361  66/20 362  1  682/0  روان نژندي  7

 0001/0 361  39/19 362  1  670/0  خود شكوفايي  8
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دار   معنيمؤلفه 8 اين پژوهش مؤلفه 40، از بين 5مطابق با اطالعات مندرج در جدول 

در گام اول، متغير حل مسئله، در گام دوم متغير جهت گيري هدف دروني، در گام سوم . شدند

 >0001/0p ويژگي شخصيتي گشاده ذهني الي آخر، وارد تحليل شدند كه هر كدام در سطح

هاي حل مسئله، تحمل  لذا، از مجموعه متغيرهاي هوش هيجاني خرده مقياس .بوددار  معني

فشار رواني و خود شكوفايي، از متغير شخصيتي سه خرده مقياس گشاده ذهني، وظيفه شناسي 

گيري هدف دروني و  هاي جهت بردهاي انگيزشي يادگيري خرده مقياسو روان نژندي و از راه

 مؤلفه 8سازد كه اين   ميخاطر نشان .اضطراب در پيش بيني عضويت گروهي مشاركت داشتند

 با متغيردار  عالوه بر داشتن همبستگي ساده معني) به جز تحمل فشار رواني و روان نژندي(

ضرايب استاندارد،  .داري نيز برخوردار بودند عضويت گروهي، از همبستگي تفكيكي معني

  .اند ه شده اراي6پيش بين تابع مميز در جدول  متغيرهاي بندي طبقهغيراستاندارد، ساختاري و 

دهد، براي تنها تابع مميز، با دو روش همزمـان            مي  نشان 6همان طور كه مندرجات جدول      

ـ بندي طبقهاندارد، ساختاري و و گام به گام، چهار دسته ضرايب، استاندارد، غير است        ه شـده  ، اراي

 به طوري كه از اين جدول مشخص است ضرايب استاندارد تابع مميـز، معـادل ضـرايب                .است

 ضرايب استاندارد، در واقـع وزن تفكيكـي        .در تحليل رگرسيون هستند   ) بتا(رگرسيون تفكيكي   

رتيب باالترين ضريب مربوط با روش همزمان، به ت .دهند  مي هر متغير را در تمايز گروهي نشان      

) 002/0(و كمترين ضريب استاندارد مربوط به تفكـر انتقـادي         ) 541/0(به متغير وظيفه شناسي     

ضرايب استاندارد، در روش گام به گام، به ترتيب براي خرده مقياس حل مـسئله بـاالترين              .بود

  .ترين بود و براي جهت گيري هدف دروني پايين

نمره پـيش بينـي   (ز، ماتريس ضرايب همبستگي هر متغير با تابع ضرايب ساختاري تابع ممي   

متغيـر متعـارف يـا      هـاي     ها به عنوان همبستگي    اين همبستگي  .است) شده گروهي با نمره مميز    

اين بارها از نظر مفهومي مشابه بارهاي عاملي در تحليـل عوامـل              .شوند  مي بارهاي مميز ناميده  

كنند   مي ضرايب ساختار كمك   .روند  مي هاي گروهي به كار    هستند، از اين رو، در تفسير تفاوت      

 بزرگتـرين و كـوچكترين      6در جـدول     .گروهي مشخص شوند  هاي    تا سهم متغيرها در تفاوت    

هـاي   ، با روش همزمان، بـه ترتيـب مربـوط بـه خـرده مقيـاس       )مؤلفه 40با  (ضرايب ساختاري   

، به ترتيب باال تـرين و       )مؤلفه 8با  (در روش گام به گام       .مديريت زمان و هوش شناختي است     

گيـري هـدف درونـي و        هاي جهـت   ترين مقدار ضرايب ساختاري مربوط به خرده مقياس        پايين

  .روان نژندي است
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   تابع مميز به روش همزمان و روش گام به گامبندي طبقهضرايب استاندارد، غيراستاندارد، ساختاري و . 6جدول 
  تابع

  پيش بينها
   روش گام به گامبه  به روش همزمان

  تابع مميز ضرايب طبقه بندي  ضرايب طبقه بندي تابع مميز

  متغير  كد
  ضرايب
  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  گروه
  دانشجويان
  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي

  ضرايب
  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  گروه
  دانشجويان
  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي
1X 329/0  341/0  008/0  -008/0  -091/0  هوش شناختي  -  -  -  -  -  
2X  15/2  95/1  448/0  141/0  405/0  15/1  939/0  377/0  131/0  378/0  حل مسأله  
3X 715/0  698/0  126/0  010/0  041/0  خوشبختي  -  -  -  -  -  
4X 017/0  -016/0  174/0  020/0  075/0  استقالل  -  -  -  -  -  
5X 34/1  51/1  032/0  -119/0  -474/0  487/0  680/0  028/0  -117/0  -465/0  تحمل فشار رواني  
6X 84/1  71/1  359/0  099/0  330/0  134/0  -068/0  302/0  123/0  410/0  خودشكوفايي  
7X 65/1  -48/1  156/0  -099/0  -344/0  خودآگاهي هيجاني-  -  -  -  -  -  
8X 347/0  308/0  246/0  024/0  083/0  واقع گرايي  -  -  -  -  -  
9X 351/0  252/0  143/0  060/0  197/0  روابط بين فردي  -  -  -  -  -  

10X 631/0  585/0  197/0  028/0  093/0  خوشبيني  -  -  -  -  -  
11X 369/0  383/0  165/0  -008/0  -030/0  عزت نفس  -  -  -  -  -  
12X 175/0  -277/0  185/0  061/0  295/0  كنترل تكانش-  -  -  -  -  -  
13X 895/0  01/1  017/0  -075/0  -256/0  انعطاف پذيري  -  -  -  -  -  
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   تابع مميز به روش همزمان و روش گام به گامبندي طبقهضرايب استاندارد، غيراستاندارد، ساختاري و . 6جدول 
  تابع

  پيش بينها
  به روش گام به گام  به روش همزمان

  تابع مميز ضرايب طبقه بندي  ضرايب طبقه بندي تابع مميز

  متغير  كد
  ضرايب
  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  گروه
  دانشجويان
  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي

  ضرايب
  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  هگرو
  دانشجويان
  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي
14X 795/0  844/0  214/0  -030/0  -087/0  مسئوليت پذيري  -  -  -  -  -  
15X 05/1  99/0  176/0  033/0  105/0  همدلي  -  -  -  -  -  
16X 936/0  891/0  082/0  027/0  109/0  ابراز وجود  -  -  -  -  -  
17X 91/1  83/1  -025/0  060/0  465/0  81/2  75/2  021/0  037/0  286/0  روان نژندي  
18X 370/0  431/0  023/0  -037/0  -221/0  برون گرايي  -  -  -  -  -  
19X 32/1  46/1  -223/0  -100/0  -495/0  00/1  10/1  -188/0  -060/0  -295/0  گشاده ذهني  
20X 769/0  858/0  174/0  -054/0  -312/0  توافق پذيري  -  -  -  -  -  
21X 11/1  00/1  438/0  077/0  509/0  787/0  651/0  369/0  082/0  541/0  وظيفه شناسي  
22X 320/0  363/0  177/0  -026/0  -131/0  سيالي  -  -  -  -  -  
23X 02/1  08/1  046/0  -036/0  -239/0  ابتكار  -  -  -  -  -  
24X 329/0  -403/0  075/0  045/0  178/0  انعطاف پذيري-  -  -  -  -  -  
25X 02/1  06/1  166/0  -022/0  -070/0  بسط  -  -  -  -  -  
26X  564/0  339/0  511/0  162/0  517/0  -655/0  -884/0  430/0  139/0  442/0  گيري هدف دروني جهت  
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   تابع مميز به روش همزمان و روش گام به گامبندي طبقهضرايب استاندارد، غيراستاندارد، ساختاري و . 6جدول 
  تابع

  پيش بينها
  به روش گام به گام  به روش همزمان

  تابع مميز ضرايب طبقه بندي  ضرايب طبقه بندي تابع مميز

  متغير  كد
  بضراي

  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  گروه
  دانشجويان
  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي

  ضرايب
  استاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  غيراستاندارد
  تابع مميز

  ضرايب
  ساختاري

  گروه
  شجوياندان

  عادي

  گروه
  دانشجويان

  درخشان استعدادهاي
27X  692/0  -622/0  140/0  -042/0  -153/0  گيري هدف بيروني جهت-  -  -  -  -  -  
28X 05/1  03/1  389/0  014/0  066/0  ارزش  -  -  -  -  -  
29X 424/0  -297/0  182/0  -077/0  -271/0  كنترل-  -  -  -  -  -  
30X 791/0  676/0  381/0  069/0  375/0  خودبسندگي  -  -  -  -  -  
31X 592/0  722/0  -287/0  -094/0  -453/0  206/0  316/0  -241/0  -066/0  -320/0  اضطراب  
32X 450/0  497/0  098/0  -029/0  -111/0  مرور ذهني  -  -  -  -  -  
33X 755/0  -762/0  372/0  004/0  016/0  بسط-  -  -  -  -  -  
34X  01/1  -00/1  270/0  -011/0  -044/0  سازماندهي-  -  -  -  -  -  
35X 16/1  -16/1  314/0  001/0  002/0  تفكر انتقادي-  -  -  -  -  -  
36X 393/0  338/0  402/0  033/0  243/0  فراشناختي  -  -  -  -  -  
37X  393/0  346/0  432/0  029/0  124/0  مديريت زمان و مكان  -  -  -  -  -  
38X 11/2  02/2  022/0  051/0  135/0  تنظيم تالش  -  -  -  -  -  
39X  243/0  272/0  132/0  -018/0  -052/0  االنيادگيري از همس  -  -  -  -  -  
40X 177/0  -210/0  152/0  020/0  059/0  كمك طلبي  -  -  -  -  -  

  -40/125  -15/117  -  -99/5  -  -44/215  -87/206  -  -25/5  -  مقدار ثابت
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تـوان    مي آمده است، معادله تابع مميز را6با استفاده از ضرايب غير استاندارد كه در جدول     

بنابراين، با قرار دادن نمره هر دانشجو در متغيرهاي مربوط در تابع، نمره فرد بـه   . دست آورد به

گروه عادي و گروه استعدادهاي درخـشان كـه در          هاي    با توجه به مركز واره داده      .آيد  مي دست

شـود كـه آن     مـي  آمده است، چنانچه نمره مميز به دست آمده مثبت باشد پـيش بينـي      4جدول  

شود كه بـه گـروه دانـشجويان عـادي       مي استعداد درخشان و اگر منفي باشد پيش بيني       دانشجو  

 تابع آمـده  بندي طبقه هر دو روش تحليل همزمان و گام به گام ضرايب         6در جدول    .تعلق دارد 

هم به روش همزمـان و هـم بـه          ( تابع مميز و مقادير ثابت       بندي  طبقهبا توجه به ضرايب      .است

هـر دانـشجو در     هاي    توان دو معادله مميز تشكيل داد و با قرار دادن نمره            مي )روش گام به گام   

 براي مثال، با توجه به سـتون ضـرايب غيراسـتاندارد و              .دو معادله دو نمره مميز به دست آورد       

  .بيني زير را به دست آورد توان معادله پيش  ميعدد ثابت تابع مميز، به روش گام به گام،
 

D = y′ = - 99/5  + 141/0  (X1) - 119/0  (X5) + 099/0  (X6) + 060/0  (X17) - 100/0  (X19) + 

077/0  (X21) + 162/0  (X26) - 094/0  (X31) 

 .بـه دسـت آورد   )  خـرده مقيـاس    40با  (توان با روش همزمان       مي يك چنين فرمولي را هم    

  بيني دانشجويان عادي نزديك باشد پيش    هاي    آمده فرد به مركز واره داده      چنانچه نمره به دست   

دانـشجويان  هـاي     شود كه به دانشجويان عادي متعلـق اسـت و چنانچـه بـه مركـز واره داده                  مي

شود كه به دانشجويان اسـتعدادهاي درخـشان          مي استعدادهاي درخشان نزديك باشد پيش بيني     

الزم به ياد آوري است كه تابع مميز ممكن است با متغيري كه بيشترين ارتباط را بـا          .تعلق دارد 

، تابع مميز بيشترين همبستگي     6با توجه به اطالعات مندرج در جدول         .ارد نامگذاري شود  آن د 

 "گيـري هـدف درونـي      جهـت "تـوان آن را       مـي  گيري هدف دروني دارد؛ لذا،     را با متغير جهت   

 دانشجوي عادي و اسـتعدادهاي      3بيني احتمال عضويت گروهي       پيش 7جدول   .نامگذاري كرد 

  .دهد  مين نشاندرخشان را به روش همزما

 بـه دانـشجويان     5، به عنوان مثال، دانشجوي رديف       7مطابق با اطالعات مندرج در جدول       

 عادي تعلق دارد و گروه پيش بيني شده آن هم گروه دانشجويان عادي است، زيرا احتمال تعلق             

 .است% 5و احتمال تعلق وي به گروه استعدادهاي درخشان         % 95آن به گروه دانشجويان عادي      

بيـشتر از احتمـال تعلـق بـه گـروه        ) عـادي (بينـي شـده      از آنجا كه احتمال تعلق به گروه پـيش        

امـا دانـشجوي رديـف       .استعدادهاي درخشان است، به درستي در گروه عادي قرار گرفته است          

   به اشتباه در گروه استعدادهاي درخشان قرار گرفتـه و احتمـال قـرار گـرفتن وي در گـروه                    33
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 دانـشجوي  3 دانـشجوي عـادي و      3مميـز   هـاي      احتمال عضويت گروهـي و نمـره       بيني پيش. 7جدول  

  )مؤلفه 40به روش همزمان با (استعدادهاي درخشان 

  1= گروه عادي 
گروه استعدادهاي 

  2= درخشان 
  رديف
  دانشجو

   شدهگروه پيش بيني  گروه واقعي

احتمال تعلق به 
  گروه پيش بيني شده

  احتمال تعلق
  به گروه بعدي

نمره 
  مميز

5  1  1  95/0  05/0  809/1-  
33  1  *2  67/0  33/0  364/0  
363  2  2  88/0  12/0  128/1  

  خطا در پيش بيني*. 
  

همچنين، گروه واقعي دانشجوي رديـف       .استعدادهاي درخشان بيشتر از گروه واقعي وي است       

ل تعلق  استعدادهاي درخشان است و در گروه استعدادهاي درخشان نيز قرار گرفته؛ احتما            363

مطـابق   .اسـت % 12و احتمال تعلق وي به گروه عادي        % 88وي به گروه استعدادهاي درخشان      

 قدرت پيش بيني تابع مميز به دست آمده با روش تحليل همزمان         4اطالعات مندرج در جدول     

 5از   (مؤلفـه  8توان براي تحليل مميز گام بـه گـام بـا              مي  را 7جدول  هاي    تحليل .است% 6/78

   .يز انجام دادن) متغير
  

  گيري بحث و نتيجه

بـين   ايـن پـژوهش فرضـيه اول را، در خـصوص اينكـه هـوش شـناختي پـيش                  هـاي     يافته

يكــي از  . نكــردتأييــداســتعدادهاي درخــشان در دانــشجويان دانــشگاه شــهيد چمــران اســت، 

امـل  توان انجام داد اين است كه به ديدگاه سنتي، كه هوشبهر را مهـم تـرين ع            مي كههايي    تبيين

در پـژوهش حاضـر، گـروه اسـتعدادهاي          .داند، بايد بـا ترديـد نگريـست         مي موفقيت تحصيلي 

در  .دادند كه از موفقيت تحصيلي بـااليي برخـوردار بودنـد            مي درخشان را دانشجوياني تشكيل   

فرد بـيش   هاي     يعني نمره  – در كنكور سراسري     5/2استفاده از مالك    (واقع، در هر چهار مالك      

بـاال در امتحانـات ورودي كارشناسـي ارشـد، قـرار گـرفتن              هاي     باشند، احراز رتبه   افراد% 98از

تجمعـي دانـشجويان و پذيرفتـه       هـاي     باالي ميـانگين  % 10ميانگين تجمعي دوره كارشناسي در      

تعيـين  ) كارشناسي ارشـد و احـراز رتبـه اول در دو تـرم متـوالي در دانـشگاه                 ي    شدن در دوره  
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ادهاي درخشان، موفقيت تحصيلي عامل تعيين كننـده بـوده اسـت؛             انتخاب گروه استعد   ي كننده

 معني بـسيار محـدودي      z ي اين در حالي است كه معدل به تنهايي و بدون تبديل شدن به نمره             

 .توان از آن به عنوان يك شاخص مهم جهت انتخاب اين دانـشجويان اسـتفاده كـرد      دارد و نمي  

اند و   رخشان موفقيت تحصيلي قابل توجهي داشته     بنابراين، شكي نيست كه گروه استعدادهاي د      

 الي كـه اينجـا مطـرح   ؤنسبت به دانشجويان گروه عادي، پيشرفت تحصيلي بهتري دارند، اما سـ    

آيا هوشـبهر بـاالي ايـن     شود اين است كه چه عاملي در اين موفقيت تحصيلي سهيم است؟          مي

دهـد كـه     مـي ن پـژوهش نـشان  نتـايج ايـ   گروه اين موفقيت تحصيلي را به همراه داشته است؟      

داري بين هوشبهر گروه استعدادهاي درخشان و گروه عادي وجود ندارد و هـوش              تفاوت معني 

 ديگـري در ايـن ميـان        هـاي  بنابراين، عامل  .بين بروز استعدادهاي درخشان نيست     شناختي پيش 

ه، آگـاهي   افراد هر دو گـرو    ) دانشجو بودن (داليل مختلفي، از جمله همگن بودن        .دخيل هستند 

هـاي   مربوط بـه روش هاي  اهميت پيشرفت تحصيلي فرزندان براي والدين، پيشرفت      ها،    خانواده

زينش  گـ  ي اطالعاتي، نحوه هاي    تدريس و آموزش در مدارس، قرار گرفتن در برابر انواع رسانه          

ه، هاي جانبي در كنار تكاليف مدرسـ       ه و استقبال از انواع آموزش     دانشجو از طريق كنكور و اراي     

 .آمـوزان را بـه حـداقل برسـانند     اند تا امروزه تفاوت هوشي دانـش  همه دست به دست هم داده     

بايست به دنبـال      مي ،گزينند  مي بنابراين، مسئوليني كه افراد را به عنوان استعدادهاي درخشان بر         

) 2008(پژوهش انجام شده توسط شـپارد و ورنـون           .ديگر به جز هوش شناختي باشند     هاي    راه

  . اول اين پژوهش استي  به دست آمده از فرضيهي  همسو با نتيجهنيز

 هوش  ي مؤلفه 15 دوم، از ميان     ي به دست آمده از تحليل آماري فرضيه      هاي    بر اساس يافته  

كيد بر هوش  أت . شدند تأييدبروز استعدادهاي درخشان    هاي    بين  به عنوان پيش   مؤلفه 12هيجاني  

زاهاي زيادي در مسير زندگي افـراد وجـود    ي امروز كه استرسآن، در دنيا  هاي  مؤلفههيجاني با   

 در دنيـاي رقابـت آميـز امـروز، پيـروزي از آن كـساني اسـت كـه بهتـر                     .مل است أدارد، قابل ت  

بنـابراين، يكـي از وجـوه مهـم موفقيـت در         .كننـد   مـي  انديشند و بهترين راه حل را انتخاب       مي

هيجاني، مقابله بـا  هاي    توان باال براي كنترل تكانه     زاي دنياي امروز،   آميز و استرس   شرايط رقابت 

بنابراين، مطابق با نظر شـپارد    .فشارزاها و توان انتخاب بهترين راه حل در شرايط هيجاني است          

 موفقيت و پيـشرفت و قـرار گـرفتن در گـروه افـراد               هاي  يكي از عامل   اً، قطع )2008(و ورنون   

هايي كه بتوانـد در دنيـاي واقعـي نيـز        است؛ توانايي  فراتر از هوش شناختي   هايي    موفق، توانايي 
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بينـي بـروز      هـوش هيجـاني در پـيش       مؤلفـه  15 از   مؤلفه 12ثير  أبنابراين، ت  .ثر و مفيد باشند   ؤم

يكـي   .كيد داردأاستعدادهاي درخشان، بر اهميت هوش هيجاني، در مقايسه با هوش شناختي، ت         

آن اسـت؛    هـاي   مؤلفـه راد، كـاربردي بـودن      ثير هوش هيجاني بر موفقيـت افـ       أاز داليل عمده ت   

گيري صحيح، انتخاب راه حـل   كه اغلب در شرايط بحراني هيجاني كه امكان تصميم  هايي    مؤلفه

كند تا ايـن    ميو تداوم آن راه براي هر كسي به راحتي مقدور نيست، به ياري فرد آمده و كمك  

 به دست آمده از اين فرضيه هاي هنتيج .مراحل را طي كرده و شرايط بهتري را پشت سر بگذارد       

) 2006( و همكـاران     شـوين و  ) 2002(، گراس و جان     )2006 (اوزواسكيهاي لي و     با پژوهش 

  .باشد  ميهماهنگ

، مؤلفـه  3شخـصيت،    هاي  مؤلفهدهد كه از ميان       مي  مربوط به فرضيه سوم، نشان     هاي هنتيج

بـا توجـه بـه       . شدند تأييدناسي،  گشاده ذهني، توافق پذيري و وظيفه ش      هاي    يعني خرده مقياس  

ثيرگذاري أتوان استنباط كرد كه شخصيت عامل ت        مي  نشده روان نژندي بود،    تأييد ي مؤلفهاينكه  

هاي شخصيتي به افـراد در اسـتفاده از    ويژگي .باشد  ميدر پيش بيني بروز استعدادهاي درخشان  

 خـود منجـر     ي عي كه به نوبـه    ثر يادگيري و همچنين ايجاد ارتباطات مثبت اجتما       ؤراهبردهاي م 

 به دسـت آمـده از تحليـل ايـن           هاي هنتيج .كند  مي شود كمك   مي به افزايش اعتماد به نفس آنها     

هماهنـگ  ) 2002(و گوف و اكرمن ) 2005(هاي چامورو و همكاران   پژوهشي هفرضيه با نتيج  

  .است

خالقيت از دير بـاز  رابطه بين هوش و  . كردتأييدبه عالوه، نتايج فرضيه چهارم پژوهش را       

در واقـع، ايـن دو متغيـر همـواره در      .هاي مربوط به هوش مطرح بـوده اسـت   همواره در بحث 

دهـد كـه بتوانـد از         مـي  خالقيت قدرت عمل بااليي به فـرد       .ارتباط تنگاتنگي با هم قرار دارند     

ارنـد، در   افرادي كـه از ايـن تـوان برخورد         .امكانات موجود حداكثر بهره برداري را داشته باشد       

تواننـد عملكـرد بهتـري داشـته          مـي  مقايسه با كساني كه اين توان را ندارند، در شرايط مساوي          

) سيالي، انعطاف پـذيري و بـسط      ( شدند   تأييد خالقيت كه در اين پژوهش       مؤلفههر سه    .باشند

ز منـابع   برداري بيـشتري ا    دهند تا بهره    مي اين امكان را به افرادي كه از اين توانايي برخوردارند         

موجود داشته باشند و ميزان يادگيري و به تبع آن عملكرد خـود را افـزايش دهنـد و بـه سـطح       

هـاي    فوق، با نتـايج پـژوهش      ي نتايج به دست آمده    .باالتري از موفقيت در تحصيل ارتقاء يابند      

  .باشد  ميهمسو) 2008(گيبسون و همكاران 
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) 1383فوالدچنـگ،   (تحقيقـات موجـود     بر اساس    . شدند تأييد مؤلفه 13در فرضيه پنجم،    

يكي از تفاوتهاي عمده بين دانشجويان عادي و استعدادهاي درخشان، استفاده بيـشتر افـراد بـا                 

داننـد    مـي  دانشجويان استعدادهاي درخـشان    .باشد  مي استعداد از راهبردهاي انگيزشي يادگيري    

زه كننـد و از چـه       رغم عـدم عالقـه بـه درس خـاص، در خـود ايجـاد انگيـ                 چگونه، حتي علي  

شود آنها بتواننـد    ميخود بسندگي باالي اين افراد باعث      .راهبردهايي براي اين كار استفاده كنند     

دانش بسط مطالب، توان فراشناختي ايـن        .دهي مفيدتري استفاده كنند   -نظم-از راهبردهاي خود  

 باشند و مطالـب  كنداين افراد درك باالتري از دروس داشته  ميافراد و قدرت سازماندهي كمك 

هـاي   توانمنـدي  .دارد  مي تفكر انتقادي آنها را به تحليل بهتر مطالب وا         .را بهتر به خاطر بسپارند    

دهـد    مـي ريزي مناسب به آنها امكان و برنامه اين گروه در استفاده بهينه از زمان و مكان مطالعه،       

ته باشند، ميل بـه يـادگيري   تا حداكثر وقت خود را براي تالش در مورد يادگيري در اختيار داش         

ل رخواست كمك براي حل مشكالت و مساي دهد و يادگيري از همساالن و د        مي آنها را افزايش  

هـاي شانـسي    فوق با نتايج پژوهشهاي  نتايج به دست آمده از فرضيه      .كند  مي را در آنها تشويق   

  .همسو است) 1383(و فوالدچنگ ) 2006(و همكاران 

هوش هيجـاني، شخـصيت، خالقيـت و راهبردهـاي           هاي  ؤلفهماين پژوهش تركيب خطي     

در كـل، بـه      . كرد تأييدانگيزشي يادگيري را به عنوان متغيرهاي پيش بين استعدادهاي درخشان           

ـ                  مـي  نظر ثير را در بـروز     أرسـد هـوش هيجـاني و راهبردهـاي انگيزشـي يـادگيري بيـشترين ت

 هـستند كـه قابـل آمـوزش       هـايي     مؤلفه كنند و هر دو متغير داراي       مي استعدادهاي درخشان ايفا  

ريزي صحيح به رشد استعدادهاي درخشان در مـدارس      توان با يك برنامه     مي بنابراين، .باشند مي

  .ها كمك كرد و دانشگاه

محـدود بـودن نمونـه بـه     ، از جملـه  ايـن پـژوهش   هـاي     يتتوان بـه محـدود      مي در پايان، 

هـا و متفـاوت بـودن شـرايط و           د پرسشنامه دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز، كثرت تعدا      

بـا   همچنـين،  .، اشاره كـرد   ها در دو گروه عادي و استعدادهاي درخشان        مكان تكميل پرسشنامه  

 انجام  ها در ساير دانشگاه  مشابهي  هاي    توان پيشنهاد كرد كه پژوهش      مي ه شده توجه به نتايج اراي   

بررسـي شـوند؛ بـه نتـايج ايـن قبيـل             دنثيرگـذار باشـ   أد ت نـ توان  مـي  متغيرهاي ديگري كه  شود؛  

انتخـاب  هـاي     ها در انتخاب دانشجويان استعدادهاي درخشان توجه شود؛ و در مـالك            پژوهش

  .ها بازنگري انجام گيرد دانشجويان استعدادهاي درخشان در دانشگاه
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